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Pro lo. Vivo Por la Sano   

VEGE T AR AN 0

Organo da Tutmonda Esperantista Vogotarana Asocio
(T.:01.V.A.) kaj de Saturista Fako do S.A.T.

Dank'al la Intarnacia Lingvo ESPTJRANTO, la rovuo
"Vogotarano" colas faciligi la intorŝangon de ideoj kaj
sportoj pri VEGETARISMO kaj NATIMISY0 tra ls tuta mondo.
Gi informadas la Espernntistojn pri tiuj iamoj, kaj mon-
tradas 1.1 la naturistoj kaj vegotaranoj la rolon da la
Intornacia Lingvo por la progreso do ilia movado.

Eldonanto : Jehozkol Dorn, Vogotara 	 Amirim,
Moron Ha'Galil, Israel°. 

Kio estas "Valotara vivado?"

La provoj do oksterstarantoj, speciale de modicinistoj,
formuli al ni, kio ostas vogetara vivadc, estas tiom mult-
nombraj, kaj la konfuzoj tiamaniera kauzataj en la publiko
por vortoj da posedantoj de estimntaj nomoj estas tiom
grandaj, ko certe pemindas esplori tisfundo la suprediritan
demundom. Ni devas postuli por ni la rajtom decidi mom tiun
on nia propra studi°, kaj ciuln instruemnin formulojn de ak-
storstarantoj nI devus plaj anergie rifuzi. Ni mem kaj nia
vegetnra tradicio estas kompotentaj, sed ne tiuj *lutorita-
tuloj" kiuj pretendas scii pli bano tion, kion ni rajtas
fari nu nefari on nia medio. Enurgie ni forputLs tiun ordo-
no instruantan manieron, por kiu oni intencas klarigi al
ni, kio estas la vegotarismo, En tiu -ĉi okl:zo ni astas ln
kompotentuloj, ka la "autoritatuloj" bonvolu akcopti nian
instruon pri tio ci.

Eminenta homo 

Albert Schweitzer, famkonata kiel,filosofo, Teologo kll
kuracisto, atingis 15.1.1960p Sian 89i.an naskitdaton, kiel fi-

lo de elzasa Past'ro. Estanta 30 jara, li eniikribilis -t.1 la
universitato por studi medicinon. A..Schweitzer. decidis iri el
Arriko, kie li povu servi inter homoj, tuta sen ia kuracista
helpo, por praktika atesti kristanan disciplinon de amo al hololL.
Li konstruis - en la jaro 1924 - malsanulejon en Ia Afrika ur-
eto lambarena, kies gvidanto li eis nun ankorau estas. Per sia

iiiiktema 'laboro inter la simplaj homoj de la nigra kontineto
to, li akiris admiron de la tuta mondo, kaj samtenpe li ricevis

meritplene - la nobel - premion. Lia agado ne estas ijmigita,
sola por la malsanulejo de Lambarena, la vot-o de A. Sehweitzer
sonas tra la tuta nondo. ear li, kiu ekkonis la grandan homan
mizeron kaj suferon, rajtas diri multon al_la nuna generacio.
Cia lia agado Montradas servon al la homo, egale cu rilatas
operacion en lia malsanulejo, konstruado de nova domo, helpo ce
plantado au ia alia laboro sur la kampo. Li muzikas je organo,
en simpla kapelo, au skribas lilosofinjn trektadojn. La pacema
homaro akceptis dnnkeme kaj entuziazme lian vervan proklamon
kontrau atoma armigado, kio danlerigas la pacon, kie e senkampre-
misn defendunto li estas el la profundo de sia koro.
Al lia naskigjubileo, estus la plej bela donaco, se oni pralb-
tike sekvadus lian ekzemplon. Albert Schweitzer, la eminenta
homo kaj filosofo vere tion plene meritas: 	A

Esperantigis: Jng. B, Molnar.
(El la ceha taggazeto,slidova Demokracie").

(Albert Schweizer)

Nomi sin Hindo, Bramano, Budhisto, Ortodoksa Hebreo au
Kristano, kaj samtempe mantadi Viandafbjn, estas neo de ĉio,
kion Ia grandaj instruistoj predikes - Amon, Kompaton, Ahimsa.
kajjari al alatito, kion vi dezirus ke oni faru tion al vi.'

******
En nia epoko, kiam perforto vestita je mensogo, tiom timige

sur /11 trono de ltmondo úidas, mi tamen restas konvinkita, ke tero
Vero, Amo, Pacemo kaj bomkoreco superos ĉian perforton. Al ili
apartenos la mondo, se nur sufiĈe da homoj, pensojn de ano, ve-
ra, pacemo - pure, forte kaj senĉese pensados kaj vivados. 
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La nomo "Vegotarano" estas lautradicia, kaj ni ne povas
forigi gin au anstataui gin par pli tauga esprimo ne malkonfe-
sante la ovolucion de nin movado..-Tio estu dirata antauo por
formato de IU ajn kritiko pri la vorto, kiun oni ofte provas
eno kaj ekstere je miaj medioj. Ni bone konscias, ke ne ekzis-
tas nomo, kiu tute korespondas al la ideo ligata al li, ke
esprimo dum sia avolucio povas enproni en sin flankajn signifojn
kiuj ne trovias inter la limoj de l'origina nomo; sed tiu fakto
ne donas al nila rajton deklari la nomon natauga au forigi
Tute konsciante pri tio ĉi, ni do akceptas lr nomon "Vegetarano"
kiel tradiaian kaj nekritikeblan,kaj rifuzas iujn revoluciajn
movadojn ribelantajn kontrau tiu ĉi nomo.

Por bone esplori la signifon de l'vorto "Vegetarsan-o"-khj
tial la demandon mem, kio -estas vegetara vivndo, oni bezonas
konojn pri antikvalingtioj; kiujn ekzemple la plej multaj me-
dicinistoj posedas nur en msInita grado. Tial estas nekompreneble
por multaj, ke de unu vortradiko povas derivigi vortoj, en kiuj
la ideo de* leradiko evoluciis lau tute malsimila direkto. ne la
latina vorbo "vegoo"'(esti vigla, fortika, nekaduka, bonferta)'
venas du malsqmaj,vortoj, kiuj enhnv-s laer-dikon: "vegetus"
(vegetariva) kaj "vegatabilis". trt unur signifas: sana, nekaduka,
fortika, vigla; la dua signifas; kreskala (prenante la kreska-
lon kiel simbolon de vivforto en la naturo). Personoj, al kiuj
rankas scio pri antikvaj lingvoj, tiam intarkonfuzas tiujn mal-
samajm vortideojn: ili anŝtatauezs la unuaneper 12 dua, kiu estas
pli generale konata. Pro tio -oni altrusdas al la "Vegetarano" la
kreskalan nutr4,on kiel tiun, kiun li pro sia nomo eksklusive je
ĉio alia devas manĝi, kaj pro tio oni riprOas al li noobeemon
al liaj principoj, se na 'nepre li limigas sin al kreska)a nutra-
jo. Tamen, laeprincipo esprimata per la vorto "Vagetarano'' tute
ne alucy.s liMigon al kroakda.nutrah, sed colas la uzadon de nur
tiaj nutraj au ludonaj mangajoj; kiuj garantias al la korpo sa-
non, fortikecon, nekadukemon kaj viglacon. Se ekzemple viando ,
alkoholo kaj tabako estus sanigaj kaj vere (n 'nur Ilajna) plipo-
tancigus la viglecon kaj la energion da l korpo, ankau ili es-
tus "vegetaraj". Tiu, kiu nur kreskajan nutrajon doklaras "vege-
tara", asartas per tio ke viando; ovoj lakto kaj fromago ne eStas
boninfluaj por la saneco kaj viglqcO.-Do, la medicinistoj, kiuj
tion diras, per tio senintence atestas la pli severan flankon de

vagetarismo, la vegetabilisman*). Sed ni estas pli esploremaj
deklaras ankau kelkajn vegotabilaelojn malutilaj kaj vivdetrŭ-

antaj au almenau vivmallongigantaj.

Jam pro tio la vortoj "Vegetarano" kaj "vegetabilisto" ne
estas samsignifaj. Tiuj vegetarano kiuj evitas ankau ovojn,
lakton kaj laktabial, ne faras tion tial, ke la parto "vege-
tarano" davigas ilin al tio, sed au pro etikaj motivej au
pro tio, ke per observadoj ili kredus esti trovintaj, ko an-
kau tiuj albumenozaj ekskrementoj de livivuntaj bastoj kaj
iliaj produktoj kial nutraloj ne estas utilaj por la homa
sande°. Evidente tiu ĉi vidmaniero riprezentas la estontan
formon etike kaj higiene pli  maturan de l'vegetarismo. La
nutrigo per lakt - ov - kaj kreskt-15-aj kiel transira  formo
estas subtanebla nur tiom longe, kiom la kulturo al la k'_$-
mparo kaj al la 2ardenoj ankorau ne evoluciis lau vegetaraj
principaj. Sed tio estas nur flankaj rimarkoj. Tia ĉi ni de-
vas esplori nur, kio luu lingva derivado 2usta kaj prave es-
tas "vegetara vivado", kaj nia esploro donas al ni neniun
Lotivon por simple deklari wVecataranon" "vegetabilisto".

Kiaj principoj devas esti reguldonaj pri la prosaneca
nedanbreco de iu au alia nutraje kaj nutrorehmo pri tio
tute ne ekzistas intarkonsento inter la Vegetaranoj. Sed la
manko da tia interkonsento neniel signifasrnalpacon; ĉar ĉi-
uj vegetaranoj sentas sin interligitaj ber la konsciata ser-i\
cado al prosaneca perfekteco kaj plensuficeco de l' homa nut-A
ra3.o. Precize tiu konsciata culado al perfektigo al la homa
nutraj() difarancigss la vogetaranojn de aliaj homoj,_kiuj,
senkonscie vivadas kaj man2adas sen esploro tion, kio  flatas
'ilian langon, al kio ili estas kutimigitaj de la plej frua_
infanoco au kion lau-sia plaĉo  servadas al ili iliu patrino,
au ilia  kuiristino. 	 Estu jesate, ke por la dietsciencaj
esploroj pri la valoro de l' vegetara vivmanier("estus pli
simple kaj pli oportune paroli, rilato je tiu nomo, nur pri
unu sola, firmlima nutrorehmo; sed tia firma limo mankas,A A
car g i ne estas postulata d6 la ideo de l' vorto vagotarismo
kaj gi na povas esti altrudata per instruoj de medicinistoj,
kiuj por si coladas simpligon al la dietsciencaj demandoj
farataj al ili. Same, kiel la vorto "miksita man2a3o" lasas
tre ampleksan larl'econ pri la kunmetado de l'manajoj, oni
nek povas postuli da la vegetara man,la'jo, ke i lau firma
dogmo limigu sin al unu sola firma nutra3r4imo nur pro la
oportunamo da 1' medioinistaj asplorantoj kaj por faciligi
al ili la:esploron alia' mUltaj nutrja3oj, kiuj ĉiuj lau ku-
timo kaj lOgiko apartenas al Ia vagetara nUtrajo, sed kiuj

. 	.
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de la puninda medicina scienco dum tro longa tempo estis neaten-
tataj. Inter ili astas: la lakt-ov-kreskaj-nutrajo, la kreska3-
nutrah, la nekuirita nutra3o hnerala, la nekuirita kreskabut-

A.rajo, la pan-fruktnutralo, la fruktnutratlo kun kaj sen nuksoj
kaj multaj pliaj interaj kaj transiraj ŝtupoj, kiuj ĉiuj estas
esplorindaj, sed ne povas esti julataj lau unu sola vidpunkto
kaj kiuj en siaj multaj detalaj formoj povas esti konataj nur de
tiuj, kiuj dum sufita tempo okupis sin pri la literaturo kaj la
praktika vivmaniero de l vegetaranoj.

Ni do defini tive konstatu, ke la principo esprimata per la
vorto "Vegetarano" nenial postulas tion, ke oni deklaru la kres-
kalan nutralon la sola prava homa nutrah, sed tion, ke Oni prenu
nur tian nutrajon, kia konservas la 'orpon dum laueble longa tem-
po lau ebleco plej freiŝa, fortika, vigla kaj energia. Sed etd-al
tiu ĉi_ principo ni ne restis gluitaj: ĉar ni ne ligis nin al vorto.
La vorto estas senenhava, se ki ne suficns garantii al la homo
korpan sanocon, sed ke ankau ia spirito kaj lia animo 'bezonas
prosanecan flegadon. Transpasante de la kondilaj por la prava kor-
pa nutrigo, ni prenis 	 kutimon esplori 2enera1e la vivkondA`ojn
do l' homo kaj kontentigi ilin en la interna kaj en i ekstera
vivo. rarante tion, ni srmtempe akcentigis la intiman kunligitecon
en kiu staras la korpa kaj la spitita vivado, kaj kiu neapartigeb-
ligas tiujn du vivfunkciojn. 	 Jen la punkto, kie komencigas la
vegetara sistemo: regardi la vivon kaj la universon. La lajne pur
guema materialismo, kiu estas esprimata per la sertado al perfek-
tigo kaj purigo al la nutrajo do l'torpo, fariĝas idealismo, se 1
ni rigardas lin kiel la nur eksteran esprimon de tiu celado, kiu
volas akordigi la korpon kaj la animon. Jen Ia morala pliprofundi-
go de la vegetraj principoj, kiu eŭstatempe komencils je la kor-
pa nutrado por poste alveni ce la flegadu de l' anima vivo, tiama-,•
niere, ke tiu 1i lasta faribs supera kaj konsideras la zorgon
al la 'korpo nur kiel tuta kompreneblan flankan kondelon. Ni firme
subtenas la donvinkon, ke malakordo inter korpa kaj anima dieto ne
devas ekzisti kaj ke nur tiu guas plenan akordon de sia ekstera
kaj sia interna vivado, eku neniam montrilas  malkonsento inter
tiuj du vivfunkcioj. Ekzemple, kio '-enas la korpan bonfarton, kiel
la viandman2ado, tio devas renversi ankau la animan ekvilibron, la
woralecon. La perforta uzurpo kiun la viandmanIanto faras al la
rajto al ekzisto de niaj alte evoluciintaj kunvivantabj, de 1'
bestoj, tiu uzurpo ne povas esti morala; Iar ei ne estas launa-
tura. Ofendo al la rajto de l' besto kaj malutilo al la homa korpo
kuniIas en la viandmantado. Kiel la vegetara literaturo delale

montras al' ni; la viandmarilado samtempe genas la homan  -

sociordon kaj •ian evolucion al io pli alta. ralionge,
malutilo Okazasfal la homo lau iu vidPunkto; se ti
d2as per vianuo kaj konservas tiun nutromanieron,

"Do, la konsciata plenumo de nia vivd," diras Eduard
Baltier, "rilatas al la tuta homo, n3 nur al la manUdo-kaj
trinkado. Oar, kian ajn-ideon-oni havas pri la homa naturo:
ke la gorpo, la sento kaj la spirito staras en interdepen-
daj; tne intimaj, preciprokaj rilatoj, tion .ciu konfesas.

f
1c tiu do, kiu ne havas la konvinkon pri la unu tutedo de
V.-homa. naturo; tamen, ec diferencigante dietregulojn per
ia-vivd de l'kotpo, de 1' animo kaj da I' animo kaj de
spirito, konfesos la reciprokan influon-de tiuj funkcioj.
La vegetatismo au la arto de 1' lauracia Vivado estas tiu^.cisraktike plenumata dieto triobla".

: Tiu ĉi pli alta vegetara-vidmaniere vidigas denove al
ni; kie ku'laz la regulo, kiu difinas nian korpnutrnjon kiel'
scmtempa špiritedukannutxon 	 i vidigaS al.ni, kiuj vivas,'
plene, je intertkordigo de 'ciuj:vivsentoj kaj vivfunkcioj
nur titx-i;* kinffi ni akordilas al ili. La nevegetara vivado
e-StasSarakterizeta per tio, ke la homo nek-konas nek ser-
ĉaS regulon, por aranli Sian viVmanierdn,kaj igi bn inter-
ne kr.i ekstere, korpa knj naor1e alordignta. Sed la vege-
tara vivado .konsistas el tio; ke i konas tian regulon au
almenau fervore klopoda:s por trovi 2in. Tiu regulo estas
simpla la homa naturo., La celo de .1' vegetarano do estas
esplori la naturon-de-1' homo kaj vivi lau tiu ai naturo
gia. El tio rezultibs kutimdiro ofte multrafa kaj supraije
komprenata. Tamen, nenio 'estas -pli kOnientiga por  la homo
ol serioze eiiplori tiun demandon, jkiel i. vere lisfunde
k.ompren1Ls sin naturon kaj povn.s vivi lau i. Lau tiu

vegetaranoj jam faris tue estimindan penslaberon
ifaj'Viabanir.-vre a11u:m5gis mondon-, pri 	 ekste'rbiarantoj ne
povas havi ideon. End ni' ne-estas tiom arogantaj, ke ni *aser-
tas5 ke ni.jam kisfunde ecnIdris la, homan naturon., Kun kor-
soleneco kaj modesteeo ni dediAs'nia-al tiu li alta tasko
"5"&d.i'.IOn ni me 'Povus far. es ni tanivi.2us oer 1a penso,
ko tiu `e'i fako jam estas plene elesplorita; ke ia penslabo-
ro estas )am 	 vere..estus tio, kion niaj
kontPauuldj kelkfoje' ripoĉa's al nin Domoadorantoj. Ie pre-
tajn dogmojn donas la veletarismo, ued taskojn 2i danas al
ni, por kies solvigo ni "ciuj devasKunlabori sen tiu celado,
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A 	-sen tiu kunlaborado de ĉiu cenero nia vivado estus senenhavakaj
aezerta: ne ekzistus la vivbatalo, kiun ni ja bezonas por konservi
niajn artikojn flekseblaj, nian penskapablon vigla. La posedo de

vero ankorau neniun daure falicigis, sed la sento, ke ni estas
kapablaj kaj sur la prava vojo por serci gin, tion faras.

Fine, ni resumifu, kion tiuj ci konsideroj instruis al ni
por la respondo al la demando per la titolo farita. Vbgetara
vivado signifas serci gisfunde, esplori cion, kio korespondas al
nia korpa kaj spirita naturo, kio al gi utilas kaj gin plopoten-
r.igas. Vegarara vivado signifas plue fari cion, kio lau nia prop-
ra sperto kaj lau la bone kolektitaj kaj kriblitaj spertoj de

• iliaj kunhomoj korespondas al nia korpa kaj spirita naturo. Kel
fine; Vegetara vivado sifnifas eviti cion, kio korpo, spirita
kaj morale estas malutila al ni mem kaj al tiuj, kiuj vivis antau
ni. Por tiu ci grandamplekaa ekkono ni bezonas kaj loje akceptas
la helpdlojn de l spertaso kaj de l' scienco, kaj neniu ajn scias
sati pli alte kaj utiligi pli multe la veran sciencon, verajn
elspertadajn instruojn ol ni vegetaranoj, laudire malsatantoj de
l' scienco. Precize pro tio, ke mi konsideras la vivon arto, arto,
kiu des plie altigas ju plie gi akordigas al la vera naturo, pre-
cize pro tio ni devas ekzameni nian tiucelan helpilon, la scien-
con, per la severe kriblanta recio, kiu instruas al ni difereneigi
inter la vero kaj la falso.

D-ro med. 551LSS,

Esperantigis: Oskar Bunemann

MI*** -I* -* ******-)' ******

*) La tradukinto estus satinta uzi la vortojn "vegatajo" kaj
"vegetajismon", sed tion ne faris pro la jam ekzistanta verbo
"vegeti# Germanetvegetieran, Francetvegeter, Angle:veget~
K.t.p.: sajnas tamen al li, ke estus eble pli bone konservi la
latinan radikon, N.r la senco de "vegeti" estas pli malfrua
signifo de l' verbo "vegeti".

*******
Vegetarismo estas progresa paŝo al homa perfektilb,
dum la viandman do estas paŝo peturne al la Innglo.

*******
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Principaro de la Usona Vegatara Partio
ç. -17** 	 +-*****•::-1-f: *-)Hri--k*4;***-i'•*

1. Ni kredas je universala frateco, bazita sur la principo
ke niYiuj devenas de la sama fizika kaj spirita origino, kaj
en 1Mance1eb1a varo, ke la raturo rekonas .neniajn limojn
naciecajn en la sfero de la homa speco.

,1(-1-11 	 ***

2c Yi staras por la metodoj de la naturkuracado, daj don-
trauas la serumterapion, vakcinadon kaj la ar"Pfaritan imunr-
nadon. Tial ni klopodas atingi la aprobon de liuj sendrogaj
skoloj .aj ni kontrauas ''iujn statajn limigojn, kiuj donas
monopolon al unu skolo, ekskluzivante la aliajn.

***

3..1 Ni kredas je la laŭhatura agrikulturo, 'ĉar ni estas
konvinkitaj ke lemia fertilizado de la tero per venenigaj
substancoj, havas - noeviteble 	 detruigan influon sur la
sanstatoae tiuj, kiuj uzas la legomojn kaj fruktojn kulti-
tajn je tiu'di maniero, en kiu - vergjne - kulls la kialo
de tiom multe dis vE:stigataj mals-uloj, konstante kreskantaj
malgrau la senfina eZsperimentado kaj esplorado flanke ln
medicinistoj.

4**

4, Ni rekomendas kaj subtenas la arbarigadon kaj la
lŭstLn konservadon da 1E, naturaj rimedoj

***

5j Ei strebus al.certigo de llbonstato de la infano, car
ni havas 1E, hereditan respondecon, zorgi pri1a bonfarto (3e
la novaj genaraciol.r, Tiucele ni starigu tiunedukprogmon
en niaj lernejoj, kiu akeentas 1. gravegan scion, pri la
homo em; biologie, psikologie kaj morale9 tiel ke ĉiA.1
fano disvolvib al racia kaj plensana estallo,

6. Ni kontrauas - renkomyromise - la uzon de be.stoj por
el.:sperimentado, cele konstato do pridubindaj faoj da la nJ
mcdicina ci.eiìco, per kauzj.go de nsmezblaj Lurmentoj
al senkulpaj bes.lmj. Se ni posedus  Ia povon, ni 'tuj me-
tuahnon al la misuze do bestojn la bul'zijoj-laborat:i,
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7. Ni kredas je tiuj filosofioj kaj religioj kiuj predikas
pri la unuecO da rviVe, kaj universaleco de l'ekzistado senri-
garda rasajn au religiajn diferencojn.

***
80 Ni strebas al Ïi vasta koncepto de la materia aspekto de

ekzistado, kaj ni subtenus tiun socian ordon, en kiu nenia homa
estajo, astu malsata, sen lolejo laj maldece vestite.'la mato-",

riaj rimedoj de l'tero devas'eeti distribuctaj en ekordo kun lr
altaj principoj de l'homaro, se nia civilizacio konscius pri la
hereditaj varoj,- kiuj prezentas nian kredon en la tuthomera in-
-terfratiĝo. "iaj sociaj konceptoj'postulas egalan lancon por

A
tij 	 i •u kaj liberecon al la individuo je cu tempo.-

A	 A
9. Ni kredas je la vegetara vivmodo, car gi prezentas la plej

bonan fundamenton por la fizika sano; li rroponas veran inter-
rilaton inter la.homa kaj la besta regnd,evitante ekscluatadol
kaj kruelecon; giontras la vojon armondharmonio per la  reali-
gita arto de kultura kajpaca kunvivado.. Tiel, ke la spirite dis

fariPŭ ebla, kaj helpu al la hoMoj atingi tiun altan
nivelon de l'vivo-kapabl transformj nian terglobon al loko de
eterna beleco.

Esperantigis: Salom Zamir.

******-1,4**

"Principaro" estas propono, publi-
kigita en "The American Vegetarian" antau kelkaj jaroj. Ni opi-
nias ke la temo" fondo de universala vei5etarh partio" meritas
la konsideron d6 ĉiu konriaia vegetarano, ĉiookazes povus la sup
ra "principaro" servi kiel bazo por deVI=Uo,(kun sangoj, au
aldonoj - se necesus) de la tutmonda vegetara movado.
la temo devas - nepre - esti diskutota sur la vegetara mond-
kongreso, okazonta en lkanover ( §ermanujo ) 20-28 augusto 1960.

Vera Amo forestas, kie bestbucejoj ekzistas. ne partoprenu
krimagon, kauzata al senkulpaj estel`oj.

Evitu viandahjn - fari VEGTTXRAVOI

Vegetaranojl •Unult, helpa la mondlinguo ESPETWTO!

.TRA 	 LA EON.1). 0

'vegetaraj sanecl organizaj.
La celoj de ĉltiu centro estas: 	,

i
a Inauguri kaj subteni esploradoLl (en .1a centro) de

man 1:tIoj kaj dietoj derivitaj el la vegetaja regno kun auA

sen la inkluzivo de ovoj kaj laktoproduktoj, por ebligi
pli ekzaktan konstaton de la nutro - postuloj (por vegeta-
ranoj), olsla viandmanlaloj kiujn ili anŝtatuas.

b) Kooperadi kun aliaj kiuj strebas plibonigi la nutro--
kvaliton ka tiuj..m:anlaloj:

 .

c) Subteni la disvolvigon de novaj nutrajoj vegetalaj per.

partopreno da lacentro en aksperimentado.

d) 1101i)i.la studadon de nutro - kaj sanec problemoj en
kiuj certaj m ajoj ludus rolon..

e) Efehtivigi 11. s. mp' celojn sen iaj elusperiinentoj sur
bestoj

4-*******-

(Ihteresuloj kontaktu kun: Dr. Frank Wokes, Stanborough
Scool, Garston, Watford, Herts, England,skribu r..ngle)

La vegethraninc n-ro Barbara Mor, tramarsis la distancon
de 1600 kilometrojn de la norda al la suda parto de inglujo»
la marŝado dauris 21 tagojn, kaj pruvis la prepyacon de la
vegetara dieto. Nun 14.,intencas novan entreprenon - tra-
marsi; usonon, dl marbordo al marbordo - distancon de 4800
k.m. Dro. B. Bkr deklaris, ke rer la diato de freŝlIj fruk-
toj kaj legomoj sole, la homo kapablas vivadi 150 jarojn.

41111,

'Iregetarano" organo de la Tutmonda Esperantista Vegetara
Asocio.Adreso: ;0 Dorn. Amirim, Marom Hafgalil, Israel°

********

,Anglujo. Vegetara  centro por nutradYYšplorado,estad
fondita 1959 per reprezentantoj de naciaj kaj internaciaj

-



Glioj
Mivialoj
Fijoja
(frukto)
La kvanto de jodo, necsa por
la homo estaspotage- 1. loo
mikrogramoj.

Lakto 	 - opoo2
Tritikllormoj 	 oyol

- 000°5
0.0 7,
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U.S.S.R. En Gruzio estas fondita - lasttempe - instituto
por esplorado de la longvivado. 	 uj persomoj super 90 jaroj
estas submetataj je speciala observado kaj litiflanka esplorado.
La nombro ampleksas 10194 personojn, el kiuj 3,000 lghs en
Tifliso,(ce la plimulto de la observitaj homoj, la snngpremado
estas normala0 	 memoro,.vidkepablo, audado, sa4ne la dentaro
estas en, bona stato9 La plimulto de 1,-; registritnj personoj vivas
un la montaro de kbhario kaj Suhumi. La plej maljuna homo de
Abhazio estas la 120 jaral Luka Saria, vivanta en ItollIzo (ter-
kultura kooperativo).en vi1ao Tagiloni. Li ne nur daurigns la-
bork sed partoprenas en Ĉiuj kulturaj entreprenoj, En vildro
Medgvriskoj (ruzia regiono) vivas Ivan Koirikalvilil 125 jara
ankau kolhOzano, Giuj observitataj laboras en vilailaj mastrumoj.
Ilia fundamenta nutraj() estas: seka puno, fresa lakto:.oy johurto,
legomoj kaj fruktoj.

Indonezio-. Sur la insulo Javo vivadas co 55 milionoj da

homoj, t.ec sur ĉiu kvadratkilometro lotas 1700 personoj 9 Ne

estas do loko por bovinoj kaj homoj kune. Mankas bovinlakto kaj
la esploroj pruvis ke la manko de albumeno estas severa. Jam en
la jaro 1952 onl intencis starigi fabrikejon cele produktado de
soja-lakto klqanstatauigu la bovinlaktony Post privilnko de diver-
saj. Ilanoj oni starigis 	 en.U. jaro 1957,kun helpo ke U,NO kaj

ia internacia fondajo por infanhelpo - la fabrikejon kiu produk-
tas ĉlutage 	 du kaj duono da tunoj ( 1 tuno-1016 kilogranoj)
soja-lakton. ntiu kvanto ne sufilasp cnr ln lolantaro eksatis
citiun trinkon al kiu estas aldonata sezamo kaj ekstrakto de

au co.-lado. Nun oni intencas pligrandigi la fabrikejon
kiu produktas nun kvanton de soja-lakto, egalan al la kvanto
kiun havigas 1,500 da bovinoj.

Germanujoo Lasttempe oni enkondukis en Germanujo kaj
Ckandinavujo, novafi specon de pano, bakita de la kutima farunoD
zldone 2-10 Preorntoj da algoj-faruno, produktita de la maralgoj
rnarkreskajono Xam antau Gantoj da jarOjl eluzis la papoloj-
agantaj cela marbordoj-la maralgojn kiol nulrajop granda r«.:izncla
esploro estis farita_por trovi konvenajn manierojn por la disvast
tiu) de l'uzo de tiuĉi utila marnutrao.
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La gernana scieneulo Heinrich Minati de4iIis multajn
jarojn de sia vivo, por esplorado de tiu i afero. Dum la
jaroj 1920-30, sukcesis 14j Minau produkti el la algoj nut-
rabny similan al la bestdevena albumeno; kaj en la jaro'
193, li starigis malgrandan fabrikejon, proksime Rik-Coik
(Islando), kie li - per la unuafojo - bakis panon el algoj -
faruno,

Reveninte Germanujon en la jaro 1939, Ho Minau esLis
arestita kaj devigata restadi en koncentrejo, kie li renkon-
tis kelkajn norvagajn malliberulojn, spertuloj pri la mar-
algoj. Post la finigQ de la milito, Ho Minau daurigis - kun
siaj norvegaj kamaradoj - la s, m. esploradon, kiuj alportis
kontentigajn rezultojn, kaj tiel farieis la unua homo en LiPopo
kiu produktis "panon el la Maro". La pano estas tre bongusta,
kaj ne havas la spezifan odoron de malfrAaj algojy l'ar la
faruno estas farita de frelaj algoj kiuj kreskas ge la mar-
bordoj de Norvegujoy en spezialaj "Bienoj".

La nova pano, nomata Wilgenbrot" (Algoj-pano, Qempne),
entenas preskau l'iujwitamenojn de A gisVh, same ci entenas la
gravajn mikroelementojn; Iodo, Bre.lmo, fero k.a.ila disvendo
de tiu'li pano estas facila, ĉar restas frela dum kelkaj
semajnoj.

ifed)knnsisto de nutrajoj:

La veganismo estas la pura sensanga nutradmanieroy kiu eks-
kludas - krom la viandajojn ankau lakton kaj laktajojny
ovojn, mielon, kaj klopodas forigi el la uzado :ledajn suojn.
La organo de la veganistoj estas la kvaronjarallevuo
The Vegan (angley vidu: paeo 20).

Tradukis: Stojan Dimitrov.
(El la Bulgarlingva revuo "Zdrave" (Sano).

La algoj enhavas jenajnj 4.-t
mineralojn: 

Iodo 	 - 16
Kalciumo - 1.05 %
Fosforo - 0,339
Fero - oy37 %
Kupro 	0.0008 ff.
Potaso - 11,15 	 %
Magnezo - o,74o 	 %
Societo-) - 3,08 	 %
Kloro 	 - 13,07 	 %
Mangano - o,00l5 %
Sulfuro - ly 	 .7io 
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'  Diaturkuracado en Germanujo.

• Germanujo ludis gravan rolbru en la evoluo de la naturkura-
cado. De pasintajajarcentoj, germanaj empiriuloj kaj diplomitaj
kuracistoj aplikis tdum sistemon gramdamplekse, verkds tuta
librarom kaj fondis hospitalojm, sanatoriojn kaj aliajn medici-
najn institutojn, kiujn oni kutimas konsideri kiel modelajn,

La subskribinto, naturkuracisto kun 26 jara sperto en
Argetino, pasigis plurajn Monatojn en Germanujo;. travbjagis la
nordan, centran kaj sudan parton de la lando,ĉeestis naturku-
racistun kongresom,-vizitis maisanuiejojn kaj interparoiic kun
multaj kolegoj.

Mi notos kelkajn el miaj observoj kaj impresoj,
Generale eblas diri, ke lau materiala vidpunkto la faritajo es
tas:laudinda..Eiaspeciale mencios la naturkuracaosekcion de. la
Generala Hospitalode, Ochsenzoll, proksime al Hamburgo
80 llta apartenantaal-L2b2.0.0 lita ordinara wajaann.1.0jo.prigkiu
aperis artikolo. vakitade.B. Lt.rsen en mVegetarano", Jaro
_XXIII n-rc 2); la,naturkuracadsekaion da la,Urba Iospitalo.de
Kreuzberg, en 0cídei 	 kun.90 litoj;›.-a:.klinikon. de
fizio-kaj;.dietterapio.enaBuch Orienta Berlino (pavilona 100
lita'apartonanta al 10500 lita ordinara maisanuiejo)1 •aiala
kliniken de la Hospitalo "Charite", kiu dependas de la Univer-
sitatd HirMbOidt ori 	 ioít 	 ê1iiio Ti dŭ-lastaj.menaltaj
nikoj astas,eatra:tayarappWAfiy9 de profesoro D-ro.P..yoglerkaj
docento D-ro H. Krauss, kiuj oficiale instruas naturkuraeadon
dum 	 s+uden 	 meda.r.i.Ae la -lastnbmita
universitatoakiel dav41ermobjekton»

Timon la,terapj.,a sistamo Ikplikata en tiuj palsanulejojAaa
diferoncas de,tiu, kiunni memaaplikas do antawmultaj jaroj,

L. diEKo de la pac1onj 31tas Cafe sed me,eksklusiva ve-
getara, Kelkfje oni anl:au- donas fritajojn 'Cokpladon, k.t,-p.
Drcgojn uzas. la . kuracistpj malmulte kaj . nur tiam kiam,. lav
opinio,.ffleasufieas la,patur.aj faktoroj 'do kuracada: die4.4a,  .
hidrolerapiO.kaj killesiterapio, kiuj eatas la PTeskau solaj- de
ili uzataj. Heliokaj'aarterapio estas malmulte kajalle.aufiĉe -

uzataj; kelkloke (ekzemple en Berlin 	 Buch) prO..man7.zode
ejo..Fitoter-e.pionakaj geoterapion-oni preskau tuto-m3-tua
Paikbterap.fon;.HiPh4terapion, k.t.p. ankau ne aŭ tre malmulte

SanatorijxY mi riz,itis multa'jn tra la tura landb. Ili est

ahkorau malpli "Ottodokaaj« Ol la supremenciitelj 	 ViAsID:V1-

taloj, kvankath 	 aomigal-ank 	 'aturkiiracej0"., 	 ,
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ol la supremenciitaj kvar hospitaloj, kvankam ilb nomilas
ankau "naturkuracejoj".-Kelkaj el ili sin deciĉas speciale
al fastado, al medicingimnastiko, k.t.p. Sed la granda plimu-
lto uzasIĉefe la hidroterapion, sistemo kiu havas centmilojn
da adeptoj an Germanujo, dank'al la laboro da Kneipp, Kuhne,
Priesnitz kaj aliaj empiriuloj de Ia pasinta jarcento. La
drogoj - homeopatiaj kaj alopatiaj - estas tie ankau uzataj
grandamalekse.

Mi ne parolu pri la kuracpraktikistoj, kiuj me posedas
universitatan diplomon, sed tamen estas rajtigitaj laulele
kuraci. Ili uzas preskau ekskluzive la homoopation kaj
konkurenaas kun la kuracistoj.

En Germanujo - ne nur en hospitaloj kaj sanatorioj 	-
estas eble sin submeti al hidroterapio. Ankau en hoteloj
kag aliaj specialaj domoj ekzistas instalajoj pli malpli
kompletaj por ricevi diversajn hidroterapiajn aplikojn,
Cafe lau la sistemo de pastro Kneipp.

Tiel nmataj naturkuracisto (Naturarzt), Kneipp -
kuraciGto (Kneipparzt) au bankuracisto (Badearzt) ordinare
preskribas la bezonatajn aplikojn, kiujn ln malaanulo ri-
cevas de 1.. banisto (Bademeister), en tiaj domoje

samo okazas en Bad WYrishofen, iam& agadcentro de
pastro Kneipp, en Bavarujo, kaj da tiam Mekko da malsa-
nuloj, kiuj tian alfluas de 'iuj anguloj de Germanujo
kaj de ekstarlando. La kuracistoj en Ydrishofen, kiuj pro--
skribas la banojn, estas varaj mastroj de tiu mondfamL
banloko. 	 D-ro Jaime Scolnik.

Brazilio. En Veadeiros (Stato Goias) estas fondita -
lasttempe - Esperantista Vegetarana Kolonio, nomata "Bona
Espero." Gi situas, je la distanco de 240 kilometrojn de
Brasilia, la nova ĉefurbo de la lando.

La fondintoj invitas la Espernntistojn Vegeranojn
de la tutat mondo, al kunlaboro,
Adreso: Sekretario de "bona Espero", Mansao, Veadeiras

Goias,

Jsraelo. La vegetara kolonio Amirim, fondita fine 1958
(Vidu "Vegetarano, n-ro 10, 1959). faris rimarkindan progrn-
son., Oni finas la istaligon de la elektrolumo en_la domoj.
Danki al la "Rondo de Naturamikoj" en Haifa, ekfuncios, post
nelonge la gastejo. Ni atendas multajn gustojn cijare. r0 D.
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Ni ne malŝatu la terpomon!

'Multaj kredas ke manIado de terpomoj povas estigi
nterpoirrventron", do malutilas la modan sveltan
Aliflanke, la-el la vulgara opinio, 1 liveras nur malnulte
da "forto", kiun ja donas precipe la viando.

Nu, estas v.ero ke la nutra valoro tre malpliilas,
se oni kuiras la senŝeligitajn tuberojn en multe da akvo
kaj forverŝas kun tiu ĉi la vitalŝtofojn kaj mikrominera-
lojn. Ilin la abunde aldonita salo (natria klorido) kompre-
neble ne povas anstataali. Ni kuiru do la terpomojn en la -
ŝelo, pli bone per vaporo en speciala poto. Tiel preparite
ili konservas grandparte la nutrajn kaj kuracajn valorojn,
antau ĉio la gravajn vitaminojn Al Bl, B2 kaj C.

Oni faris antau nelonge eksperimenton. 309 tagojn
oni nutris homon nur per terpomoj kun plantolea margarino.
Dum tiu tempo li laboris malfacile kiel kanpisto. Ciutage
oni donis al li Iis 4 kg da terpomoj. Kvankam li konsumis
abunde kaj ekskluzive terpomojn kun nargarino  li ne ricevis
ubmpomventron". Anicau lia farto kaj laborpovo neniel mal-
bonilis. Pliaj provoj je aliaj personoj simjle rezultis.
En la defenda luk-bo de Irlando kontrau Anglujo nur la ter-
pomo savis la IrIandanojn de plena ekstermado, kaj kiam en
la jaroj 1846 - h9 la terpomputrado neniigis tiun lastan
nutra,on, pli ol unu milion mortis de nalsato kaj plia mili-
ono formigris Anerikon.

Efektive la nutra valoro de la terpomo superas tiun
de multaj aliaj manWoj. Ekz. terpompuret (-kaĉo) liveras
pli da kalorioj ol bovida5o, malgrasa bovah au eglefino.

Plej valora estas la kruda terpomo. ni entenas
alkalojn, kiuj kuracas superacidecon de la stomako. (La kuti-
ma rimedo: nenie sonakrigi la acidon per natrio-bikarbonata,
estas nenatura kaj fine kontrausana.) Plej e-rika estas la
suko, precipe tiu de rulaj au bluaj terpomoj. Oni povas lin
spica per suko el fruktoj au citrono. Regule ada trinko de la
suko stimulas la funkcion de hepato kaj galo, mildigas artri-
ton, isnian kaj artikajn dolorojn, reumatalgion kaj arterian
sklerozon. La krudan kaĉon oni povas miksi kun raspitaj au
muelitaj nuksoj au aranidoj.

Josof Sozmer

- 17 — 	 I.H. Krestanov

KION S/GUIFAS 1RUDMANI1D0
	  --- 	

Multaj konataj kuracistoj kiuj plurwn jarojn  okupilis
pri la kuraca:do per kruda vegetala nutraj°, diras, 1ce la fajro
detruas la vitamenojn kaj influas la alkaliajn salojn en la
nutra:Iaj. Tial kian sencon havas ties kuiradd kaj bakado713.
prenu ilin tiel, kiel jonas ilin al nila patrino-naturo. Tio-li

kultura homo. Sole li flankenilis de la naturaj le&j. Sed tial

estas la naturkonforma maniero de nutrado. Neniu besto kuira
sian nwtralon, sed dnkau neniu besto malsanas tiel multe kieTia

ja li plej multe pagas per sia sano kaj vivo.
• La homo estas sklavo de kutimoj kaj gustoj.. Kiu nuntempe

ne alidis, ke alkoholo kaj tabako estas detruantoj de rvivo,
kaj tamen milionoj da homoj drinkas kaj fumas kaj tiel mallongi-
gas sian vivon.. Same estas ankau pri la nutra5o. -Plataj jam
komprenas, ke la viando ne estas nutra:lio por la homo, .sed
tamen fermas la okulojn antau la faktoj, imitante siajn avojn.
Ni devas, tamen, iri antalien,:m.e fermante la okulojn antau,la
lumo, restante blindaj sklavoj de l'kutimq. Ni revenu, iom post
iom, alia naturkonforma vivo, se ni volos lui sanonkaj longan
vivon. La krudmantado devas forigi, paŝon post pdglr la nuntem-
pan kuirarton. 

A,
La krudmangantoj neas la viandon qie bestoj, ISirdoj kaj

fiŝoj kiel nutra5on, ĉar ili.konsideras lin malutilaj; ili
rifuzas ankau vinon, vinagron, • sukeron.asalon kaj pipralojn. La
krudmancado,havas jenajn tri celojn: antaurigardan, sanigan kaj
kuracigan. 'Cri estas launatura por la honO, tial kdp..atuta digeS-
ta kanalo, de la dentoj Iris la fino de la rektumó„ anatomie kaj7
fiziologie estas konstruita por la digesto de l'fruktoj, kiel
ĉe ĉiuj fruktomanlantaj bestoj. La naturo • .stas preparinta por
li 11 plej subtilajn nutra:Iojn - la fruktojn de la diversaj
plantoj.
La trapaso de la nutrah trans la fajro ne estas akira5o de la .
kulturo, sed kutimo disvastigata, dank'al la eltrovo de la fajro.
Nuntemoe la krudmanlado ree gajnas pli kaj pli da adeptojn, ĉar
bazita sur sciencaj faktoj. 	

ALa instruo pri la krudmangado estas nuntempe aprobata  de
multaj konataj scienculoj: kuracistoj, fiziologoj„ nemiistoj,
agronomoj kaj dietistoj.kiuj opinias plej favore pri li:'Brauch-
le, Oswald, a1ten, Rubner, Kasner, Bircher-Benner kaj multaj
aliaj. De la lasta ni citu: "Homoj, kiuj nutras sin nur per fruk-
toj9 radikoj, nuksoj, -grajnoj kaj legomoj, kaj rifuzas 'Ĉian



-19-

D-ro Adam Noah Braon

Je la 2-a de Marto forpasis en Jerusalemo, la Prezidanto de
la TutmOnda Esperanta Vegetara Asocio, D-ro A.N. Braon en al)
de 6b jaroj D-ro B. estis dum multaj jaroj , rektoro en la
Jerusalema Universitato kaj veterano en la instituto por esplo-
ro kaj studado de la orientaj sciencoj,ce MW 10.n.Tniversitato.

D-ro B. intencis starigi seminarion por studado de la relir
gioj kaj revis pri internacia kolonio de vegetaranoj - krada--
muloj starigota apud Jerusalemo. Hoioron al  lia memoro!

J.D.
- ------ 	 -----------------------

T)iversejoj 

- Legantoj de V-eno, kiuj intencas partopr:eni la vegetaran mond-
kontreson okazonta en Hennover, je la 20-28 Augusto 1960, Ron-
volu kontakti frue kun la U.E.A. delegito S-ro 	 Teich,
(Postfach 121, ruenchen-rladbachyPejnlendtqermanujo), cele- 	4.1aro do specialaj kunsidoj de esperantistoj - 7ege+aranoj.
- Se vi ankorau ne pagis por v-ano, Pv. ne prokrasti,kaj sendu
al la eldonanto la pagon per resp. kuponoj. Kie resp. kup. ne
estas atingeblaj, eblas rekompenci per legomsemoj, precipe de
selerio. 	- pro manko de loko, ni presigos la liston
"kvitancoj 	 (enpagoj por V-ano) en la sekvonta n-ro.
- La apero de "Vegetarana karavanjestas prokrastita gis Junio.
- Al miaj gekorespondantoj. Pro tro okupado ne tiuj rj.cavislis
nun respondon. Ei petas paciencon kaj vian indulgon.

La eldonanto,
••••

Anoncoj 
Herb-teon, por kiu ajn malsano, sendos recepton Int B.

kolnar, Paprstkova 99 Praha 1 eehoslovakio. Aldonu 2 resp.kup. 
Yeetarajkaj naturistaj revuoj  

1.) The British vegetarian, eldonas: The London Vegetarian Society,
53 Earloes Road, Kensington, London, W.8 England.

) The Tegan, Jarabenol 5/- Anglaj silingoj Atingebla ce:
Euribl Drake 35, Tweedy Rd. Bromley, Kent, England.

Dr. Sheitonis- Hygienic Reviaw 	 , monata revuo. Jarabono:
2 Dolaroj (au egalvaloro). Adreso: Dr. u. M. Shelton. P.O. Box
1277. 	 San Antonio Texas. U.S.A.

* * * * * * * *

(Daurigo en la sekvonta n-ro
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A
nutrajon preparitan sur fajro, tiuj guas sendifektan sanon
kaj plenan laborkapablon".

Por kompreni la preparadom de bongustaj kaj nutraj
mangajoj, pIaj bone estas observi la infanojn. Ni konsta-
tos, ke ili tre tlitas la krudajn rAkojn, ke ilimanlIks kun
plezuro fruktojn, preferas, ..volonte manneas la nuksojn kaj
karnojn de Piuj aelhavaj fruktoj, precipe maĉhs ilin kun
sukaj fruktoj, tamep ili tuta instinkta evitas ĉiun kombi-
naSbn da sukohavaj fruktoj kaj legomoj. Ili martlas plezura
la grenon, kiam gi ostas ankorau mola en la spiko au estas
preparita por macado per moligado, ili manlas kun plezuro
kaj apetito frelhn grenan MEVakeron" en kombino kun freŝaj
fruktoj. El tiuj indikoj estas klare kiel davas okazi la
elaktado de la nutralbj.

Alifoja mi donos kelkajn rekomendindajn kaj intindajn
simplajn kombinajojn. mi ankau rakontos mallonga, kiel mi
mem nur dank' al lastado kaj krudmangado - kaj tute me al
apotekaj medikamentp,Wkiddpguvigis tute neefikaj - pres-
kau finfuracis miajn malsanojn, kiuj povas esti kolektitaj
sub unusola signanto TOKSEMIO (sangvenenigo).

Ivan H. Krestanoff
(Sofia, Bulgarujo)

********
Nutrad problemoj. 	 Salom Zamir.

La subaj esencaj rimarkoj estas intencitaj doni
- parte - respondon s.1 1. demandoj de s-ano Fr. D. en
"Vagetarane n-ro 10, 1959 (po 15).

Legomoj kiel nutroj vitalaj ne-koncentrigitaj-
ests proferindaj en kruda stato, sed Se oni kuiras
ilin, la kuirndo devas esti sur modera fajro, dum mallon-
ga tempo, on poto ne - aluminia kaj sole en akvo au vaporo.

Graso estas pli longe kaj pli malfacile digestata ol
aliaj koncentritaj mangajoj, kiel Ĉi lastaj ti estas pre-
farinda kun sukacaj - verdaj legomoj, kaj ankau kun
amalajoj. La mikslegoj do la nutrajoj havas tre gravan _si6-
nifon por tiuj kiuj deziras eviti malsanecan au dogonoran
staton. La plej gravaj ol ili ostasl
- Ne manh ion acidan kun amalajo.

protainajon kun amelajo.
kun alispucan proteinajon.

A
acidan mangon kun dolcan.
ian koncentritan mangajon kun fresaj fruktoj.

Evitu kiom ebla panon, ju malpli dgli-des pli bone:
*

I I



Tutmonda Esperanta Vegetara Asocio . Fondita 19550
Fendinto: N. Bo Havkin (1874-1957).
Igrezidanto: (Vaka3)

Landaj sekretarioj:
Bulgarujo Akademiano J. H. Krestanov. 6 SepteMvri 2

Sofia./
Cehoslovakio 	 B. Molnar. Naprstkova 9, Praha 1.
Germanujo 	 U. Eu Ao Delegito, S-ro T. wo Teich,

Moenchengladbach (nordrheim)Postfach 121 1.
(Europa Servcentro de ToE.V.A.)

Israelo - S-ano J. Dorn. Vegetara kolonio Amirim.
Merom HatGalil.

Polŭjo-S. Bcnd'Inovicz, Visla 35. Po., CiesZyn.
KullIgloranto-M. Lubecki, Okrpg 2. M 	 wqr''-'z?ma

Noto: biuj sekretarioj estas provizoraj, aprobo-Faraŭ—azigrt'a
tauigota*ur la vegetara mondkongreso okazonta on Hanover
LGermanulo) 20-28 Augusto 1960. 

*-n*****
Disvastigi Esperanton inter vegetaranoj kaj instrui la

moralan kaj naturan vivtenadon vegetaran inter Esperantictoj.
M441***4

Fondi koloniojn do esperantistoj kaj vegetarnnoj kun
pliko de konvenaj industrioj.

*.X.141--1-11*1

Kurdligi la fondigon de tiaj asocioj en diversaj landoj
kaj organizi ilin on unu tutmonda asocio&

4~4~
Membroj de la asocio, ustas esporantistoj au vegetaranoj

au ambau samtempo, viroj kaj virinoj - sun diforonco do
naciuco kaj politika ;-Ilivkoncupto, okdolla ago de 17 jaroj
kiuj trovigis en unu da la du movadoj almenau unu jaro,

(El la Statuoj de Tutmonda Esperanta Vegotara Asocio) T.E.V.A

Mombrokotizo al T.E.V.A.: lauplaĉo, winimumo-4 respondkup.
Registado ka pago, al la U.E.A. delogito S-ro T.W.Teich. 

Vegotaranoj 5 unuilŭ helpo 15Mond1ingvo Esperanto.
Aligu al T. E. V. A. 

"Vegetarano". Vogotara rauuo kvaronjara, multobligita on
Amirim, Merom*- Hagalil- Israeloo Eldonas kaj rodaktas:
J. Dorn. Abonkotizo: 4 sinsokva* n-ro'-6	 ekz.-2 rcbupon

tio
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